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ШТУРМ ІЗМАЇЛА: ЯК ЦЕ БУЛО НАСПРАВДІ

Леонтій ВОЙТОВИЧ
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра історії середніх віків та візантиністки,
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна

Стаття присвячена проблемі відділення історичної правди від пропагандистських стереотипів,
якими обросла історія здобуття російськими військами турецької фортеці Ізмаїл на Дунаї у 1790
р. Проаналізовано стан і рівень укріплень фортеці, їх відповідність вимогам тогочасної
фортифікації. Заперечено ряд стереотипів, які стосувалися невірного визначення чисельності
гарнізону і військ, які штурмували Ізмаїл та їх складу. Детально розглянено диспозицію, а також
хід штурму. Оцінено реальні втрати обох сторін, навколо яких також сформувалися невірні
стереотипи. Особлива увага звернена на участь чорноморських і катеринославських козаків та
інших українських формувань у складі військ О. Суворова, які складали майже його третину, а
також роль генерал-майора Хосе де Рібаса та козацьких полководців Захара Чепіги та Антона
Головатого.

Ключові слова: Ізмаїл, Олександр Суворов, Хосе дe Рібас, Чорноморське козацьке військо,
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З багатьох причин, у першу чергу політичного та ідеологічного характеру, в
українській історії продовжуть панувати невірні стереотипи, більшість з яких є
простими кальками з тенденційної російської історіографії. За спостереженням
одного з кращих військових істориків Фрідріха Енгельса (18.11.1820–05.08.1895),
до праць якого з тих самих ідеологічних причин сьогодні не прийнято звертатися,
дослі дження російських військових істориків “нагадують описи кампаній,
які ми звично зустрічаємо у другорядній французькій літературі. Тверезість
у висвітленні фактів топиться в потоках надутого бахвальства, події
спотворюються в угоду крайнощам національного марнославства;
перемоги, отримані на полі бою затмарюються ще більш великими
перемогами, отриманими на папері авторами, і ворога, хто б ним не був,
з початку і до кінця стараються виставити у невигідному світлі. …
Можливо, що існування такого стилю написання історії треба пояснити
необхідністю підтримати войовничий запал російського населення”1.

Все це повною мірою відноситься до висвітлення штурму 22 грудня 1790 р.
Ізмаїлу, турецької фортеці на Дунаї, одним із кращих російських полководців
Олександром Суворовим. І річ, навіть, не в тому, що участь українців у цих
подіях або взагалі замовчується, або губиться десь на маргінесі. Йдеться про
те, наскільки ж неприступною фортецею був Ізмаїл і наскільки видатною була
ця перемога?

1 Фридрих Энгельс, Русская армия. Редактору “Delly news”. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
(Москва: Государственное издание политической литературы, 1977), т. 44, 192–193.
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Чергова російсько-турецька війна 1787–1791 рр., головним завданням якої
було закріплення приєднання Криму і завоювання чорноморського побережжя
принаймні до гирла Дунаю, розгорталася успішно для Росії.

Війна сприяла відродженню запорозького козацтва, ліквідованого 5 червня
1775 р. На базі Війська вірних запорожців, напівлегально створеного у 1783
р. намісником Новоросії, князем Григорієм Потьомкіним (24.09.1739–16.10.1791),
у грудні 1787 р. в урочищі Василькове на Кінбургському півострові була закладена
Васильківська Січ. Кошовим отаманом було обрано Сидора Білого (1735–
20.06.1788), а войсковим суддею – Антона Головатого (1732/1744–28.01.1797)2.
22 січня 1788 р. імператриця Катерина ІІ підписала указ про створення Війська
вірних козаків, яке підпорядкували генерал-аншефу Олександру Суворову,
доручивши йому оборону Кінбурзько-Херсонського відтинку3. Сидор Білий помер
від рани, отриманої у бою з турецьким флотом під Очаковом 17 червня 1788 р.
і кошовим став Захар Чепіга (1725–14.01.1797), який отримав військове звання
бригадира4. А. Головатий, якому присвоїли військове звання полковника, очолив
чорноморську флотилію у складі більше сотні чайок5. Одночасно була
сформована Лиманська ескадра контр-адмірала принца Карла Генріха фон
Нассау-Зігена (05.01.1743–10.04.1808) із 51 галери і скампавеї, яка брала участь
у бойових діях 1787–1788 рр. Ця ескадра 30 вересня 1789 р. була переформована
у Дніпровську флотилію під командуванням генерал-майора Хосе де Рібаса6.

2 Прокопий Короленко, Первые четыре кошевых атамана Черноморского (ныне Кубанского)
казачьего войска. (Екатеринодар: 1892); Його ж: Предки кубанских казаков на Днепре и Днестре.
(Екатеринодар: 1900).

3 Леонтий Войтович, “Війна 1787–1791 рр.“ Історія війн і військового мистецтва. Т. 2. Від
професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) армій (початок ХVI – початок XX
ст.), Леонтій Войтович, Віктор Голубко (Харків: Фоліо, 2018), 646–647.

4 Борис Фролов, “Дискуссионные вопросы биографии атамана З. А.Чепиги“. Четвертые
кубанские литературно-исторические чтения. Сборник научных статей (Краснодар: 2003):
96–104.

5 Цікаво, що О. Суворов в листі до Г. Потьомкіна від 29.11.1787 р. назвав полковника
Головатовим (див.: Александр Суворов, Письма (Москва: “Наука”, 1986), 122).

6 Рібас-і-Бойонс Хосе де (24.09.1751–14.12.1800) – російський адмірал. Неаполітанець
іспанського походження. Блискуче освідчений, володів 7 мовами (іспанською, італійською,
латинською, французькою, німецькою, англійською і російською). Підпоручик Самнітського
піхотного полку неаполітанської гвардії (1768). Волонтером вступив на російську службу (1769)
і брав участь у битві у Чесменській бухті (26.06.1770). Майор неаполітанської служби (1773).
Після виконання ряду делікатних доручень російського двору поступив на російську службу в
чині капітана (09.03.1774). Майор (21.04.1776). Підполковник (22.09.1779). Полковник
(1786).Бригадир (1788). Генерал-майор (1789), перейменований у контр-адмірали (22.11.1792).
віце-адмірал (02.09.1793). Адмірал (8.05.1799). Захистив Херсон від турецького флоту з
канонерною флотилією (07.06.1788). З Антоном Головатим і запорозькою флотилією здобув о.
Березань (07.11.1788). Командувач Дніпровською флотилією (30.09.1789). Сприяв здобуттю
Бендер (04.11.1789). З козаками здобув Хаджібей (14.12.1789). Відзначився біля мису Тендра
(28.08.1790). Взяв Тулчу на Дунаї (07.11.1790), Ісакчі (13.11.1790) і знищив рештки турецького
флоту під Ізмаїлом. Розробив план штурму Ізмаїлу, прийнятий О. Суворовим і командував
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Галери та скампавеї через велику осадку було погано пристосовані до
використання у лиманах та гирлах прісноводних рік, тому тут переважно
використовувалися козацькі чайки. Через це козацька флотилія А. Головатого
та 6 полків чорноморських козаків кошового З. Чепіги діяли разом із
Дніпровською флотилією під загальним командуванням Х. де Рібаса як авангард
корпусу генерал-аншефа Івана Гудовича7.

десантом зі сторони ріки (1790). Зайняв редат на о. Канскоран проти Галаца (29.03.1791).
Відзначився при взятті Браїлова (31.03.1791) та при Мачині (28.06.1791). Брав участь у підписанні
Ясського миру (29.12.1791). Очолив будівництво фортеці Хаджібей (10.06.1793). Переконав
двір перенести сюди головну базу гребного флоту. Відповідальний за будівництво порту і міста
(27.05.1794), яке було завершене до 22.09.1795 р. і перейменовано в Одесу. Знятий з посади
Павлом І (18.12.1797), але призначений генерал-крігс-комісаром (02.01.1798), а далі фактичним
командувачем морськими справами. Несподівано відправлений у відставку (01.03.1800) і так
само несподівано повернений на службу (30.10.1800). Можливо належав до змовників і був
отруєний зі страху їх видачі (Аполлон Скальковский, Первое тридцатилетие истории города
Одессы 1793–1823. (Одесса: 1837); Аполлон Скальковский, Адмирал И. Дерибас и завоевание
Хаджибея (1764–1797 гг.). (Одесса: 1889); Игорь Сапожников, Галина Сапожникова,
Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе (1770–1820-е годы). (Одесса: 1998);
Александр Третьяк, Рождение города (Одесса: 2004), 16–55).

7 Гудович Іван Васильович, граф (07.05.1737–18.02.1823) – російський генерал-фельдмаршал.
Син генерального підскарбія Гетьманщини Василя Андрійовича Гудовича (1713–02.07.1764).
Навчався у Кенігсберзькому та Лейпцігському університетах. Прапорщик Інженерного корпусу
(1759). Ад’ютант П. І. Шувалова. Генеральс-ад’ютант генерал-фельдмаршала принца Георга
фон Шлезвіг-Голштейн (1761). Полковник (1761). Генерал-ад’ютант (28.12.1761). Бригадир
(16.03.1770). Генерал-майор (04.12.1770). Генерал-поручик (1777). Генерал-аншеф (12.11.1790).
Генерал-фельдмаршал (30.08.1807). У 1762 р. був заарештований як прихильник Петра ІІІ і
3 неділі пробув у в’язниці. Командир астраханського піхотного полку (1763). Брав участь у
битвах під Хотином (11.07.2769), під Ларгою та Кагулом (1770). Розбив турецького сераскіра
(11.11.1770) і здобув Бухарест (14.11.1770). Брав участь у штурмах Журжі (21.02 і 7.08.1771).
Розбив турків при Одалунах (1771). Через важку хворобу мусив покинути діючу армію (1772),
повернувшись, взяв участь у заключних операціях. Командував дивізією, дислокованою між
Очаковом і Херсоном (1774–1785). Рязанський і тамбовський генерал-губернатор (1785–1796)
із збереженням посади інспектора піхоти та кавалерії. Командир корпусу (1789–1791). Здобув
Хаджибей (14.09.1789) та Кілію (18.10.1790). Очолив Кубанський корпус (12.11.1790). начальник
Кавказької лінії. Здобув Анапу, яку обороняв 15-тис. гарнізон (22.06.1791). Приєднав Тарковське
шамхальство і Дербентське ханство. Збудував Усть-Лабінську, Кавказьку і Шовководську
фортеці. Коли командувати походом у Персію поставили В. Зубова, подав у відставку (1796), але
отримав тільки відпустку на 2 роки. Київський генерал-губернатор (03–06.1798). Командуючий
армії, посланої на Рейн (1799). За критику воєнної реформи звільнений у відставку (1800). У
1806 р. – командуючий у Грузії та Дагестані. Здобув важливу перемогу біля фортеці Гумри на
р. Арпачай (18.05.1897). Невдалий штурм Єревана (7.11.1808) та хвороба, яка спричинилася до
втрати ока, змусили покинути діючу армію. Московський головнокомандуючий (1809–1812)
(Дмитрий Бантыш-Каменский, Словарь достопамятных людей Русской земли. (Москва: 1836),
ч. 2, 165–179; Дмитрий Бантыш-Каменский, Биографии российских генералиссимусов и генерал-
фельдмаршалов. (Санкт-Петербург: 1840), ч. 3, 10–25; Вадим Модзалевский. Малороссийский
родословник. (Киев, 1908), т. 1, 355–356; Игорь Сапожников, Запорожские и черноморские
казаки в Хаджибее и Одессе. (Одесса: 1998).
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11 вересня 1789 р. з’єднання Х. де Рібаса здобуло турецьку фортецю
Хаджібей8. Ці ж сили здобули Аккерман і 4 листопада 1789 р. сприяли здобуттю
Бендер9.

У 1790 р. бойові дії сповільнилися і обидві сторони почали зондування щодо
укладення миру10. Певні проблеми Росії, зокрема розгром російського флоту у
Другій Роченсальмській битві (09.07.1790) у ході російсько-шведської війни 1788–
1790 рр.11, змусили російське командування перемістити частину сил із
турецького фронту, що у підсумку і спонукало Туреччину до продовження війни.

Командувач Дніпровською флотилією генерал-майор Х. де Рібас разом із
козацькою флотилією А. Головатого ввійшли у Дунай і 7 листопада здобули
Тулчу, а 13 листопада 1790 р. – Ісакчі. Турецькі кораблі відійшли до Ізмаїлу.
Фортеця була блокована з суші та відрізана від турецьких військ, причому єдина
комунікація Дунаєм з Браїли тепер контролювалася з Ісакчі. Вважаючи, що турки
раніше весни не зможуть нічим підкріпити гарнізон Ізмаїла, а наявні у ньому
сили не спроможні вести активні дії проти російських військ, генерал-аншеф
І. Гудович не бачив сенсу у негайному штурмі і 26 листопада 1790 р. запропонував
зняти облогу до наступного року, відвівши війська на зимові квартири. Однак
генерал-фельдмаршал Г. Потьомкін, якому потрібен був вагомий успіх ще до
кінця року (він вже не витримував конкуренції з боку молодших фаворитів в
оточенні імператриці), перевів ген. Гудовича на іншу дільницю фронту на Кубані,
призначивши на його місце свого улюбленця генерал-аншефа Олександра
Суворова з завданням штурмувати і здобути фортецю до кінця року12.

8 Николай Мурзакевич, “Гаджибейский замок” Записки Одесского об-ва истории и
древностей т. 6, (1867), 595–597; Алексей Маркевич, “Город Качибей или Гаджибей –
предшественник Одессы” Записки Одесского об-ва истории и древностей т. 17, (1894): 1–72;
Василий Надлер, Одесса в первые эпохи ее существования. (Одесса: 1893); Владимир Яковлев,
История заселения Хаджибея (1789–1795). (Одесса: 1889); Андрей Добролюбский, Андрей
Красножон, “Турецкий поселок и замок Хаджибей на месте Одессы”, Stratum plus вып. 5 (Кишинев:
2000): 459–476; Андрей Красножон, “Крепость Хаджибея: иконография, археология, политика”
Lietuvos pilys vol. 6 (Vilnius: 2010): 16–27; Андрей Красножон, Крепостной ансамбль Хаджибея:
время основания и строительная периодизация”, Stratum plus вып. 5 (Кишинев: 2011); 201–220;
Андрей Красножон, “К проблеме локализации Хаджибейского замка”, Вісник Одеського історико-
краєзнавчого музею, вип. 15 (Одеса: 2016): 132–141; Андрей Красножон, Фортеці та міста
Північно-Західного Причорномор’я (XV–XVIII ст.). (Одеса: 2018), 175–184.

9 Андрей Красножон, “Бендерский фортификационный комплекс XVI–XVIII вв.”, Stratum
plus. вып. 6, (2011): 221–251; Андрей Красножон, Фортеці та міста Північно-Західного
Причорномор’я (XV–XVIII ст.). (Одеса: 2018), 129–143.

10 Див.: Андрей Петров, Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины
ІІ (1787–1791 гг.). т. 2, (Санкт-Петербург: 1880), 43–96, 165–190.

11 Александр Брикнер, Война России со Швецией в 1788–1790 годах. (Санкт-Петербург:
1869), 73–228; Tapani Mattila, Meri maamme turvana. (Helsinki: 1983), 209–215; Gunnar Artéus,
Gustav III: s ryska krig. (Stokholm: 1992), 84–98; Виталий Доценко, Мифы и легенды русской
морской истории. (Санкт-Петербург: Иван Федоров, 1997), 104–105.

12 В Ордері № 1756 від 5 грудня 1790 р. [всі дати за новим стилем – Л. В.] Г. Потьомкін
предписував О. Суворову “здійснити з Божою поміччю на оволодіння міста”, додавши в
особистому післанні “Моя надія на Бога і Вашу хоробрість. Поспіши мій милостивий друже”.
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Ізмаїл був досить великим торговельним містом13 з турецьким (не менше 7
мечетей), вірменським (3 церкви), молдовським та єврейським кварталами з
густою сіткою вузьких вуличок14. Російські війська, які перебували у Ізмаїлі в
1770–1774 рр. пробували модернізувати старі турецькі укріплення, але встигли
небагато. Присланий турецьким командуванням у 1787 р. французький інженер
Андре-Жозеф де Лаффіт-Клаве (1740–1794) відзначив, що Ізмаїл “з боку поля
закритий окопом, який має в деяких частинах маленькі бастіони, фаси
яких не більші боків, з’єднаних довгими куртинами. Рів його дуже вузький,
не вимощений каменем, за винятком деякої частини… Його парапети і
вали не мають потрібної товщини і внутрішня вимостка парапету
складається з шарампасів, або тину за турецьким звичаєм. З боку ріки
немає ні окопу, ніякого захисту. … не здатне до великого опору, як з боку
поля, так і з боку річки”15.

 Французький інженер де Лаффіт-Клаве, котрому допомагав німецький
інженер Ріхтер, взявся модернізовувати сухопутний фронт оборони, що мав
включати 11 бастіонів, на яких мало розміститися 260 гармат різних калібрів і
років випуску. З боку річки було збудовано лише кілька автономних редутів.
Замкнути повністю весь фронт оборони не вдалося16. Незакінченими залишилися
і більшість оборонних споруд на основній лінії. Секретар князя Г. Потьомкіна
барон Леон Перце Бальтазар фон Кампенгаузен (14.01.1746–08.09.1807), який
побував у Ізмаїлі у 1791 р., писав тільки про 5 незакінчених равелінів17. Можна
стверджувати, що завершити реконструкцію оборонної лінії і звести потужні
укріплення в Ізмаїлі до початку штурму не вдалося. Комендант Ізмаїлу сераскір
Айдозла Мехмед-паша мав гарнізон з 15 тис. регулярних військ18 та кілька
тисяч татар19. У літературі, виходячи з переможної реляції О. Суворова про

У посланому навздогін Суворову, який вже виїхав з Галаца, секретному Ордері № 1757 від
9 грудня 1790 р. Г. Потьомкін дозволяв “поступати тут за кращим Вашим розсудом або
продовженням підприємств на Ізмаїл або залишенням його” (Сборник военно-
исторических материалов. 8 (Санкт-Петербург: 1895), 194).

13 Населення міста (без гарнізону) складало бл. 15 тис. осіб, зокрема, бл. 6 тис. молдован, 2
тис. вірменів і бл. 500 євреїв.

14 Валерий Постернак, Исмаил гечеди (история Измаила и его земель в XVI – начале XIX вв.).
(Харьков, 2015); Світлана Паламарчук, “З історії міста Ізмаїла (османська доба) ”, Архіви України
1 (306) (2017), 191–207; Андрій Красножон. Фортеці та міста Північно-Західного
Причорномор’я (XV–XVIII ст.). (Одеса: 2018), 243–248.

15 Описание пути от Константинополя до Очакова. (Санкт-Петербург: 1821), 71–72.
16 Андрій Красножон, Фортеці та міста Північно-Західного Причорномор’я (XV–XVIII ст.).

(Одеса: 2018), 153–154.
17 Там само, 154.
18 Валерій Постернак, Исмаил гечеди (История Измаила и его земель в XVI – начале XIX вв.).

(Харьков; 2015), 146.
19 Призначений турками кримським ханом Бахт-Гірей (1789–1792) ще тримався у Буджаку.

Його калга-султан Каплан-Гірей з кількатисячним загоном відійшов у Ізмаїл перед російським
наступом.
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втрати противника, звично подають чисельність гарнізону у 35 тис., іноді
вказуючи, що 20 тис. складали ополченці. У місті було бл. 8 тис. християн
(молдован і вірменів) та бл. 500 євреїв, які взамін військової служби платили
спеціальний податок і, не маючи військових навиків, не могли залучатися до
ополчення. Після штурму вціліло бл. 6 тис. турецьких жінок і дітей20, більшість
мужчин загинула, частина просто обороняючи свої будинки (місто було віддано
військам на грабунок на три дні), але їх сумарне число не перевищувало 2–
3 тис. осіб. Тобто з татарами і ополченцями чисельність гарнізону не
перевищувала 20 тис. осіб.

О. Суворов прибув до Ізмаїлу 12 грудня 1790 р. Ще з Галаца він відправив
10 грудня наказ командирам військ залишатися на місцях21. Того ж дня він
написав до Х. де Рібаса, розгортаючи широкий план бойових дій після здобуття
Ізмаїлу, з якого видно, що О. Суворов був переконаний у здачі недобудованих
укріплень Ізмаїла22. За всіма канонами тогочасної військової науки, тобто праці
з оборони і облоги фортець Себастьєна де Вобана (1633–1707)23, Менно ван
Кухорна (1641–1704)24, Германа Генріха фон Ландсберга (1670–1746)25, Луї де
Кормонтеня (1696–1752)26, чи Марка Рене де Монталамбера (1714–1800)27, на

20 W. Simpkin, R. Marshall. History of the Campaigns of Suvorow, The Critical Review. Annals of
Literature. (London: 1799), 549.

21 Александр Суворов, Документы, под ред. Г. Мещерякова. т. 2 (Москва: 1950), 525–526.
22 “Діємо: 1. Після здачі Ізмаїлу облога Браїлова за всіма правилами. Імовірно вона закінчиться

в 9–11 ночей, у крайньому випадку до середини квітня. Що потім станете робити? 2. Роздобудьте
достатньо снарядів. Вчасно запасіться необхідним провіантом, переважно на транспортних суднах,
не упустіть моменту – берегом Болгарії піднімитеся до Сілістрії. 4–5 днів на підготовку, обложіть
її і закінчуйте справу, з тим щоби повернутися до Мачина до середини травня, коли закінчиться
термін перемир’я [Туреччини з Австрією, союзником Росії – Л. В.]. Але потрібно зруйнувати
Сілістрію по можливості до основи, а також Гірсов, який доречі довелося би взяти по дорозі. Я
не вважаю це надмірною обережністю, щоби нас ненароком обійшли. 3. Тоді флотилія Вашого
превосходительства, якщо її більше не буде потрібно, відпливе у Чорне море, залишивши кілька
суден під фортецями. Дай Боже, щоби австрійське перемир’я продовжувалося: інакше доведеться
перемінити план, щоби окупувати Валахію військами, які доречі придалися б для кращої служби.
Таким чином з меншими затратами ми наблизимо почесний мир” (Александр Суворов, Письма.
(Москва: “Наука”, 1986), 205–206).

23 Новіші видання: Le Preste Sébastien marquis de Vauban. Qruvres militaires (Paris: 1793);
Idem. Traité le l’attaque des places (Paris: 1829); Idem. Traité de la défense (Paris: 1829); Idem.
Mémoires militaires (Paris: 1841).

24 Menno van Coehoorn, Nieuwe Vestingsbouw (Leewarden: 1685); Idem. Nouvelle fortification.
(La Haye: 1706); Í. Neumann , Festungsbaukunst und  Festungsbaumtechnik. Deutsche
Wehrbauarchitektur von XV. – XX. Jahrhundert (Bonn: 1988).

25 Див.: Franz Prevost. Études historiques sur la fortification, l’attaque et la défence des places
(Paris, 1869); Heinrich von Műller. Geschichte des Festungskrieges (Galle: 1892).

26 Повне видання: Qeuvres posthumes de Cormontaige. ò. 1. Mémorial pour la fortification
permanente et passagére (Paris: 1806); ò. 2. Mémorial pour l’attaque des places (Paris, 1808); ò. 3.
Mémorial pour la défence des places (Paris: 1809).

27 Marc-Rene marquis de Montalambert, La fortification perpendiculaire (Paris, 1776); Idem. L’art
défensif supérieur á l’offensif. ò. 1–11 (Paris, 1786–1793); Ð. Vvon, Marc René, marquis de
Montalambert, 1714–1800. Les illusions perdues (Paris, 2003).
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яких виховувалася тогочасна європейська військова наука, з недобудованим
сухопутним бастіонним фронтом без прикриття ровів та при відсутності суцільної
оборони берегової лінії блокований Ізмаїл не мав жодних шансів на довгу оборону,
особливо після того, як кораблі де Рібаса і козацька флотилія розгромили
Браїлівську флотилію.

Батареї проти фортеці були розгорнені ще Гудовичем, але роботи ці не були
завершені і О. Суворов негайно їх продовжив. Всього у його військах було до
500 гармат. Дніпровська і чорноморська флотилії мали 206 суден, зокрема
бл. 120 чайок28.

18 грудня 1790 р. О. Суворов о 14 годині відправив сераскіру ультимативну
вимогу здачі фортеці, надавши 24 години на роздуми29. Сераскір Айдозла
Мехмед-паша під кінець визначеного терміну попросив 10-денного перемир’я
щоби узгодити з великим візирем умови здачі фортеці. 20 грудня О. Суворов
зібрав військову раду, на який було вирішено “сераскіру у його вимозі
відмовити” і негайно штурмувати фортецю, “щоби не дати противникові
ще більше укріпитися”30. О. Суворов повідомив противника про рішення ради
і дав противнику час на роздуми до ранку наступного дня – 21 грудня 1790 р.31

Під Ізмаїлом у О. Суворова було до 31 тис. бійців, зокрема бл. 2 тис. козаків
Катеринославського козацького війська32, 2 тис. донських козаків33, бл. 400 арнаутів
із числа молдовських добровольців34 і не менше 7 тис. чорноморських козаків
З. Чепіги та А. Головатого.

28 Сesar Famin, Histoire de la rivalité et du protectorat des églises chrétiennes rn Orient (Firmin
Didot fréres, 1853), 341.

29 А. В. Суворов. Документы, ред. Г. Мещерякова. т. 2 (Москва: 1950), 535–536. Часто у
літературі приводять інший текст ультиматуму: “24 години на роздуми для здачі і воля; перші
мої постріли – вже неволя, штурм – смерть”, але це тільки фрагмент чорновика, написаного
ад’ютантом і перекресленого хрест на хрест, напевно самим Суворовим (Александр Суворов,
Письма. (Москва: “Наука”, 1986), 609).

30 А. В. Суворов. Документы,  ред. Г. Мещеряков. т. 2 (Москва: 1950), 537.
31 Александр Суворов, Письма. (Москва: “Наука”, 1986), 609.
32 Катеринославське козацьке військо було створене князем Г. Потьомкіним у 1787 р. (до

11.02.1788 р. носило назву Новодонське козацьке військо, а потім до 23.7.1789 р. – Корпус
передової варти регулярних козаків). Військо формувалося з козаків колишньої Гетьманщини та
вільних селян Катеринославського та Харківського намісництв. Командував ним знаменитий
пізніше бригадир Матвій Платов (08.1753–15.01.1818), серед командного складу переважали
донські козаки. При штурмі Ізмаїлу катеринославці були у складі 5-ї колони, якою командував
бригадир М. Платов (Юрій Мицик, Козацький край. Нариси з історії Дніпропетровщини XV–
XVIII ст. (Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського держуніверситету, 1997), 117;
Роман Шиян, “Козацтво Південної України в останній чверті XVIII ст.”, Запорозька спадщина 7.
(1998): 35–38; Роман Шиян, “Катеринославське козацьке військо. Південна Україна XVIII–XIX
століття. Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України Запорізького держ.
ун-ту” 4 (1999): 215–219).

33 Николай Орлов, Штурм Измаила Суворовым в 1790 году. (Санкт-Петербург: 1890), 74.
34 У рапорті до Г. Потьомкіна О. Суворов писав, що прибуло “трохи …арнаутів”, але,

виходячи з списків відзначених учасників штурму, можна стверджувати, що арнаутська команда
була у складі трьох рот (Николай Орлов, Штурм Измаила Суворовым в 1790 году. (Санкт-
Петербург: 1890), 86–87).
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При розробці плану штурму О. Суворов скористався з ідеї Х. де Рібаса нанести
основний удар зі сторони ріки, де Ізмаїл не мав суцільних укріплень, зв’язавши
противника на всіх напрямках сухопутного фронту. Турецька важка артилерійська
батарея на о. Сулин напроти Ізмаїла була здобута разом із островом десантом
генерал-майора Миколи Арсеньєва (1754–01.11.1796)35 і козаками А. Головатого
і там відразу ж встановили російську батарею, а пізніше відбили спроби турків
вибити їх з острова. Далі де Рібас разом із Головатим у двох сутичках біля
о. Верхні Чатани і вище Ізмаїла потопили більшість турецьких кораблів із
Браїловської флотилії, повністю позбавивши гарнізон можливості отримання
припасів і підкріплень. Залишалися тільки редути, які прикривали місто з боку
ріки. 20–21 грудня 1790 р. російські війська вздовж всього сухопутного фронту
вели артилерійську підготовку. Особливо інтенсивним був обстріл 21 грудня,
який почався на світанку і тривав до пізнього вечора. До чотирьох батарей на
обох флангах на березі Дунаю долучилася батарея з о. Сулин та артилерія обох
флотилій. Артилерія фортеці активно відповідала до полудня, потім стрільба з
боку турків почала стихати і до настання темноти повністю припинилася.

За планом Дніпровська і Чорноморська козацька флотилії з десантом (бл.
9 тис.) під загальним командування генерал-майора де Рібаса наносили основний
удар зі сторони ріки. На сухопутному фронті із заходу наступав 7,5-тис. корпус
генерал-поручика Павла Потьомкіна (27.06.1743–29.03.1796) у складі трьох
колон: 1-ї генерал-майора князя Сергія Львова (1742–07.04.1812), 2-ї генерал-
майора Бориса Лассі (1737–1820) та 3-ї генерал-майора Фрідріха Мекноба (1737–
30.03.1791); із сходу наступав 12-тис. корпус генерал-поручика Олександра
Самойлова (1744–01.11.1814) у складі трьох колон: 4-ї бригадира Василя Орлова
(1745–30.07.1801), 5-ї бригадира Матвія Платова (координувати атаку 4-ї і 5-ї
колон мав генерал-майор Ілля Безбородько (27.02.1756–15.06.1815)36 і 6-ї генерал-
майора Михайла Голеніщєва-Кутузова (16.09.1745–28.04.1813). У загальному
резерві залишалося 2,5 тис. кавалерії під командуванням бригадира барона
Фрідріха фон Вестфалена (1749–1797)37.

Штурм почався 22 грудня о 5.30, причому на сухопутному фронті колони
вночі висунулися до краю рову. Незавершена реконструкція фортеці сприяла
атакуючим, бо турки не встигли спорудити прикриття рову з гласисом і прикритим
шляхом. Турецький гарнізон був атакований по всьому периметру. Головний удар
нанесли дніпровська і чорноморська козацька флотилії під загальним

35 Николай Арсеньев, Русский биографический словарь А. А. Половцева. т. 2 (Санкт-Петербург:
1900), 322; Николай Арсеньев, Военная Энциклопедия. т. 3 (Санкт-Петербург: 1911), 65–66.

36 Син генерального писаря (1741, 1751–1762) Андрія Яковича Безбородька (4.07.1711–
2.03.1780), молодший брат майбутнього канцлера і світлійшого князя Олександра Яковича
Безбородька (25.03.1747–17.04.1799) (Валерій Заруба, Козацька старшина Гетьманської України
(1648–1782): персональний склад та родинні зв’язки. (Дніпропетровськ: 2011), 35–37).

37 Николай Орлов, Штурм Измаила Суворовым в 1790 году. (Санкт-Петербург: 1890); Николай
Гарнич, Штурм Измаила. (Москва: 1952).
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командуванням генерал-майора Х. де Рібаса. Флотілії рухалися двома лініями
на 145 кораблях, які йшли на веслах. Другу лінію складали 58 кораблів
Дніпровської ескадри (скампавеї38, плавучі батареї, дубель-шлюпки та
лансони39). Артилерія з кораблів вела безперервний вогонь. Турки відповідали з
кавальєра і редутів, але через темноту і туман, а також через невелику кількість
берегової артилерії їх вогонь ефекту не дав. Менш маневрові важкі кораблі через
туман та обломки розбитих у попередніх боях турецьких кораблів
перемішувалися і сповільнювали рух флотилії, тому де Рібас, який перебував на
одному з кораблів, розпорядився зняти з найбільших суден десант і підсилити
ним козацькі чайки. Затримка була усунена і флотилія продовжила просування.
За метрів 200 від берега кораблі другої лінії розділилися навпіл і підсилили першу
лінію, продовжуючи вести вогонь, під прикриттям якого біля 7 години ранку
почалася висадка десанту. Центральну колону військ де Рібаса складали
чорноморські козаки (у З. Чепіги з авангардом 1767 осіб, у А. Головатого з
екіпажами чайок – бл. 1500). Як писав у своєму рапорті О. Суворов “полковник
і кавалер Головатий з своєї сторони, з безмежною хоробрістю, участю і
невсипущістю не тільки військам приклад подаючи, але й особисто діючи,
висадившись на берег, вступив з неприятелем в бій і вражав його. Друга
з цих колон під командою бригадира і кавалера Чепіги зайняла
протистоячий її на березі предмет”40. Козацька артилерія запалила конюшні,
які знаходилися недалеко від берега і сотні коней, що вирвавшись із палаючих
конюшен, гасали вузькими вулицями, додаючи хаосу і виключивши будь-яку
можливість маневру для військ сераскіра. Козакам довелося брати берегові
батареї. Бій на березі був жорстокий, особливо кінна контратака татар, які потім
боронилися до останнього. Загинули калга-султан Каплан-Гірей та оглани Газі-
Гірей, Селім-Гірей, Бахт-Гірей, Ахмед-Гірей та Мехмед-Гірей. У полон потрапив
тільки Максуд-Гірей41.

Висадці сприяла правофлангова колона військ де Рібаса під командуванням
генерал-майора Миколи Арсеньєва (1754–01.11.1796), яка, підійшовши на
20 кораблях, відразу ж атакувала кавальєр та батареї, звідки турки вели
фланкуючий вогонь. У складі цієї колони було бл. 2 тис. чорноморських козаків.

38 Скампавеї – однощоглові парусно-гребні судна довжиною 31,7 м, шириною 5,33 м, із
осадкою 1,4 м. На озброєнні мали одну 12-фунтову і три 6-фунтових гармати. Разом із десантом
могли взяти до 230 осіб. Цей тип суден був привнесений на Чорне море з Балтики.

39 Лансони – трофейні турецькі одно- і двощоглові парусно-гребні судна довжиною до 20 м,
шириною 4–6 м, з осадкою до 2,5 м, озброєні 4–8 гарматами малого калібру або ж 1–2 більшими
гарматами чи мортирами (Боевая летопись русского флота / ред. Н. Новиков (Москва: Воениздат
МВС СССР, 1948), 449; Александр Чернышёв, Российский парусный флот. Справочник. т. 2.
(Москва: Военное издательство, 2008), 258).

40 Рапорт генерал-аншефа А. В. Cуворова князю Г. А. Потемкину о штурме Измаила. Военно-
исторический журнал 4. (1941): 131.

41 Николай Орлов, Штурм Измаила Суворовым в 1790 году. (Санкт-Петербург: 1890), 89.
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Тут відзначився полковник Валер’ян Зубов (09.12.1771–21.06.1804), який вдерся
у розташований на крутому пагорбі кавальєр і здобув його у штиковій атаці,
втративши при цьому дві третини особового складу.

Інші підрозділи цієї колони під командуванням полковника Василя Мітусова
(1754–1821) і підполковника Йосифа Скарабеллі здобули берегові батареї, а
ліфляндський батальйон полковника графа Роже де Дамаса (1765–1823)42 здобув
батарею, яка анфелірувала берег, тобто вела вогонь вздовж берега по флангу
колини З. Чепіги. У той самий час лівобережна колона під командуванням
бригадира Іраклія Маркова (02.11.1753–26.03.1828), у складі якої було бл. 1 тис.
чорноморських козаків, висаджувалася під картечним вогнем із бастіону Табія.
Відразу ж були поранені бригадир Марков і полковник принц Шарль Жозеф
Антуан Ламораль де Лінь (25.11.1759–14.08.1792), але підполковник Еммануель
де Рібас (+ 12.06.1791), брат Х. де Рібаса, очоливши колону, оволодів батареями.

Колоні Е. де Рібаса допомогли гренадери з 1-ї колони сухопутного фронту, які
ввірвалися до фортеці слідом за десантом. Командира колони генерал-майора
князя Сергія Львова було поранено. Його замінив командир Охтирського
гусарського полку підполковник князь Дмитро Лобанов-Ростовський (01.10.1758–
06.08.1838), який також був важко поранений. І врешті під командою командира
Фанагорійського гренадерського полку полковника Василя Золотухіна ця колона
прорвалася у фортецю, пробилася до Хотинських воріт і відчинила їх,
пропустивши підкріплення зі 130 гренадерів із трьома гарматами. Трохи раніше
180 піших козаків відкрили Бродські ворота, куди ввірвалися три ескадрони
Сіверського карабінерного полку43. У цей же час на вали вдерлися бійці 2-ї
колони генерал-майора Бориса Лассі. 3-й колоні генерал-майора Фрідріха
Мекноба пощастило менше. Спустившись у рів під картечним і мушкетним
вогнем, вони виявили, що рів тут глибший, а фаси бастіона вищі, ніж дістають
штурмові драбини. Генерал-майор Макноб був поранений і передав
командування полковнику Олександру Хвостову (29.06.1753–26.06.1820).
Більшість батальйонних командирів загинули44.

На східному фланзі сухопутного фронту ситуація була складніша. 4-а колона
бригадира Орлова зуміла увірватися на бастіон. Однак турки організували
вилазку від Бендерських воріт, спустилися в рів і мало не відрізали більшу
частину колони, але підполковнику Івану Грекову з донськими козаками вдалося
відбити цю вилазку. О. Суворов негайно підкріпив 4-у колону резервами, частково
взятими з західного флангу від Потьомкіна. Це дозволило колоні успішно
продовжити штурм бастіону. 5-а колона бригадира Матвія Платова потрапила
в рів з водою, однак атакувала куртину.

42 Залишив мемуари: Memoirs of the Comte Roger de Damas (1787–1806). (London: Chapman
and Hall Ltd., 1913), 492.

43 Був сформований 1.05.1779 р. як 3-й Легкокінний полк Малоросійської кінноти переважно
з колишніх козаків. З 09.02.1784 р. переформований у Сіверський карабінерний полк.

44 “Раппорт генерал-аншефа А. В. Cуворова князю Г. А. Потемкину о штурме Измаила”,
Военно-исторический журнал 4. (1941): 129–130.
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Генерал-майор Ілля Безбородько, який йшов із катеринославськими козаками,
був поранений в руку і його замінив бригадир Платов, який продовжив штурм і
з’єднався з бійцями десанту генерал-майора Арсеньєва45. 6-а колона генерал-
майора Михайла Голеніщєва-Кутузова увійшла на вал, оволоділа бастіоном, була
контратакована турками і зупинилася, але витримала всі удари46.

До 8 годин ранку всі укріплення були зайняті, а біля 11 години через більшість
відкритих брам введені резерви, але бої у місті тривали до 16 годин47. Комендант
Ізмаїлу сераскір Айдозла Мехмед-паша з бл. 1 тис. яничарів оборонявся у
кам’яній споруді, відмовившись здатися полковнику Золотухіну. Всі вони
загинули48.

22 грудня 1790 р. генерал-аншеф Олександр Суворов відправив записку
генерал-фельдмаршалу Г. Потьомкіну: “Стіни ізмаїльські і народ впали перед
стопами престолу Її імператорської ведичності. Штурм був тривалий і
багатокровний. Ізмаїл взятий, слава Богу! Перемога наша… Вашу
світлість честь маю поздоровити”49.

В офіційному рапорті, поданому 24 грудня, О. Суворов вказав, що противник
втратив 26 тис. вбитими і 9 тис. полоненими, з яких наступного дня 2 тис.
померли від ран. Переможці здобули 245 гармат і мортир, 345 знамен і
7 бунчуків50. Зрозуміло, що число вбитих перебільшено, навіть якщо врахувати,
що у їх число потрапила частина населення міста, вбита під час грабунків, які
тривали три дні51. Генерал-майор Михайло Кутузов, призначений комендантом
Ізмаїлу, у приватному листі до дружини писав, що “одних турецьких тіл більше
15 тис.”52. Ця цифра теж певне перебільшення. Враховуючи приблизне число
померлих від ран полонених, і виходячи з оцінки реальної чисельності гарнізону
з татарами і ополченцями не більше 20 тис., можна оцінити число загиблих під
час штурму і у ході наступних трьох днів у 12–13 тис. Не сходиться також і
число здобутих трофеїв. Так, згідно донесення генерал-фельдмаршалу князю
Г. Потьомкіну чергового генерала генерал-поручика Василя Енгельгардта

45 “Раппорт генерал-аншефа А. В. Cуворова князю Г. А. Потемкину о штурме Измаила”, 130.
46 Николай Орлов, Штурм Измаила Суворовым в 1790 году. (Санкт-Петербург: 1890), 81–

82.
47 Юрий Клокман, Борьба России с Турцией за Северное Причерноморье и Крым во второй

половине XVIII в. Страницы боевого прошлого (Очерки военной истории России). (Москва:
1968), 158–161.

48 “Раппорт генерал-аншефа А. В. Cуворова князю Г. А. Потемкину о штурме Измаила”,
132.

49 Александр Суворов, Письма (Москва: “Наука”, 1986), 207.
50 А. В. Суворов, Документы. т. 2. (Москва: 1951), 550, 557; Александр Суворов, Письма.

(Москва: “Наука”, 1986), 610.
51 Згідно реляції Г. Потьомкіна у місті залишилося 4285 християн (тобто молдован), 1400

вірменів і 135 євреїв (Николай Орлов, Штурм Измаила Суворовым в 1790 году (Санкт-Петербург:
1890), 81). Турків, в основному жінок і дітей, залишилося бл. 6 тис. осіб (W. Simpkin, R. Marshall.
History of the Campaigns of Suvorow. The Critical Review. Annals of Literature (London: 1799), 549).

52 Русская старина 2 (Санкт-Петербург: 1870): 500–501.
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(01.04.1755–12.05.1828) від 10 січня 1791 р. у фортеці було знайдено 183 гармати
різних калібрів (у чотирьох було відірвано дуло) та 11 мортир53, тобто всього
194 одиниці (а не 245, як доповідав О. Суворов).

Значно складніше з визначенням втрат військ О. Суворова. За його рапортом
вбитих нижніх чинів було 1816, поранених 2445, всього ж 4261 особа54. До числа
вбитих потрібно додати 64 офіцерів (зокрема, 1 бригадир і 17 штаб-офіцерів),
яких можна назвати поіменно55 [за уточненими даними – 67], 158 чорноморських
козаків і 95 моряків, тобто всього 2136 вбитими. До числа поранених потрібно
додати 3 генералів і 253 офіцерів, 230 чорноморських козаків і 278 моряків, тобто
3219 осіб. Сумарні втрати – 5355 осіб56. Чорноморські козаки сумарно втратили
412 осіб, враховуючи 24 старшин (офіцерів). Проте і ці підрахунки втрат військ
О. Суворова не можна вважати коректними. Зарубіжні дослідники подають число
поранених 4330 осіб57. Зустрічається оцінка втрат бл. 8 тис. осіб, зокрема
2–4 тис. вбитими58. І ця оцінка виглядає заниженою. Загальні втрати були
щонайменше близькі до 12 тис.59

О. Суворов і Г. Потьомкін високо оцінили роль і вклад чорноморських
козаків. Г. Потьомкін просив у імператриці для бригадира З. Чепіги Орден
св. Георгія 3-го класу, а для полковника А. Головатого – Орден св. Володимира
3-го класу60. Імператриця нагородила обох цими орденами, були нагороджені
войсковий осавул Сутика, войсковий писар Котляревський, полковники Сава Білий,
Гулика, Височин, Козьма Білий, Шам, Давид Білий, Тиховський і Кордовський
та ще 284 старшин менших рангів61. Рядові козаки отримали срібні медалі за
мужність при штурмі Ізмаїлу. Були нагороджені і катеринославські козаки та
інші формування з українців, зокрема бійці Сіверського карабінерного полку.
У цьому потоці нагород всі дослідники виділяють нагороду О. Суворова, який
безперечно розраховував на чин генерал-фельдмаршала. Він отримав почесний
чин підполковника лейб-гвардії Преображенського полку, у якому сама
імператриця числилася полковником. При цьому він став аж одинадцятим
підполковником цього полку, а у російській армії старшинство рахувалося за
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датою присвоєння чину62. Суворов отримав фельдмаршальський жезл за значно
простішу перемогу – взяття варшавського передмістя Праги.

Здобуття блокованого Ізмаїлу, модернізація укріплень якого не була
завершена, не було надзвичайною перемогою російського війська чи, навіть,
найбільшою перемогою у послужному списку О. Суворова (більшість битв під
час його Італійського та Швейцарського походів стоять значно вище з огляду
військового мистецтва). До того ж, як підкреслював і сам О. Суворов, генерал-
майор Х. де Рібас відіграв важливу роль в успішному завершення кампанії.
Здобуття Ізмаїла – це перемога не тільки російської, але й української зброї.
Українські козаки Чорноморського і Катеринославського військ, разом із
карабінерами та драгунами, частина з яких теж були колишніми козаками,
складали майже третину війська О. Суворова і відіграли значну роль у перемозі.
І це теж визнавали у своїх реляціях і представленнях до нагород О. Суворов та
Г. Потьомкін. І тому, сьогодні вже пора відмовитися від старих кальок у
висвітленні цього та інших епізодів, пов’язаних з нашою історією.

ASSAULT OF IZMAYIL: AS IT WAS IN ACTUAL FACT

Leontiy VOITOVYCH
 Ivan Franko National University of Lviv,

Chair of the Medieval History and Byzantine Studies,
1, Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The article is sanctified to the problem of separation of historical true from propagandist stereotypes,
that decoming overgrown with history of receipt by the Russian troops of the Turkish fortress Izmayil
on Danube in 1790. The state and level of fortress, their confrorming to the requirements of that time
fortification. The row of stereotypes that touched incorect determination of quantity denies of garrison
and troops, that stormed Izmayil and their composition. It is considered in detail dispositiom, and also
motion of assault. The real losses of both parties, round that incorrect stereotypes were also formed,
are apperaised. The special attention is convolute on participation of Bleck sea and Katerynoslavs
cossacks and other ukainian forming in composition the troops of Aleksander Suvorov, what folded his
one third, and also role of general-major Chose de Ribas and cossack war-lords of Zachar Czepiga and
Anton Golovatyj.

Key words: Izmayil, Aleksander Suvorov, Chose de Ribas, Bleck sea cossack army, Katerynoslavs
cossack army, Zachar Czepiga, Anton Golovatyj.

62 Розповіді про сутичку між Суворовим і Потьомкіним, наслідком чого Суворов не отримав
фельдмаршальського жезлу, з’явилися аж через 27 років (Александр Суворов. Письма. (Москва:
“Наука”, 1986), 611–612). Безперечно, тут не обійшлося без заздрощів і придворних інтриг, але
сучасники не ставили здобуття Ізмаїла вище здобуття Очакова чи Бендер.


